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Sowo wstpne.

»0d rodka XVI wieku dyjalogi, wystpujc ze zwy-

czajnej kolei, juz nie sam ywot i mki Chrystusa

wystawiay, lecz poczy dotyka okolicznoci wspóczes-

nych. Tre dyjalogów z intermedyjami brano z dziejów

ojczystych, lub zdarze szczególnych; miay za na celu po-

praw obyczajów. Góral i mazur wasn swoj miejscow

mow odzywa si. Gminna mowa i powiatowszczyzny s
w nich szacownym dla jzyka polskiego skarbem. Wresz-

cie w powieciach, zabawach domowych, przebiegach

miejskich, obyczajach wieniaków odbija si duch czasu

i obyczaje narodu. I tak Wit Korczewski w swoim

dyjalogu tumaczy niektóre obrzdy kocielne i poytecz-

noci dziesicin dowodzi, dla zbudowania pobonych

widzów, a ohydzenia nowej wiary, wieo z Niemiec

napywajcej ; rozumiejc, e tym'sposobem atwiej praw-

da bez niczyjej obrazy da si powiedzie.*;

Tak mówi M. Wiszniewski w swojej Historyi lite-

ratury polskiej (VII, 248), dodajc jeszcze: »Ze ten

djljalog by grany, a przynajmniej przeznaczony na scen,

wiadcz sowa samego Korczewskiego: » Raczcie

sucha pilnie rozmowy nowo soony-« i t. d.

W dalszym cigu autor Historyi literatury wy-

ciga ze sów Korczewskiego wniosek, e o » dramatycz-

nej literaturze greckiej nigdy mu sysze nie zdarzyo
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si« (str. 249) i »e mu wicej na uksztalceniu, jak (ni)

na dowcipie zbywao « (str. 254).

Wiszniewski, dla charakterystyki utworu Korezew-

skiego, podaje parset wierszy z Dyjalogu; przepisuje

z oryginau, wic ustpy wskazaniem treci, które do-

sownie z Wójcickiego przepisuje. Wójcicki bowiem pierw-

szy, w Teatrze staroytnym w Polsce (I, 159— 183),

poda obszerne wycigi z rozmów Korczewskiego, po-

peniajc przytern par pomyek w odczytaniu tekstu i

objanieniach wyrazów.

O yciu i innych pismach Korczewskiego nic nam,

niestety, nie wiadomo. Oprócz wymienionych wyej po-

wtórze niektórych ustpów u Wójcickiego i Wiszniew-

skiego, znajdujemy w rónych podrcznikach- historyi

pimiennictwa polskiego, encyklopedyjach i czasopismach

suche tylko wzmianki lub przytoczenia krótszych ust-

pów, jak n. p. w Maciejowskiego Polska pod wzgldem
obyczajów I, od 284 i t. p.

Jedyny znany nam egzemplarz Dyjalogów Korczew-

skiego znajduje si w ksigozbiorze ks. Czartoryskich

w Krakowie.

Ksieczka ta w 8ce (szer. 10 cm. wysok. 15

y

t cm.)

ma dzisiaj nowoczesn opraw z poowy biecego stu-

lecia. Oprawna jest w póskórek czarny i tektur. Na

grzbiecie wybite: »Dyalogi.« oraz niej: »1553«. U sa-

mego dou grzbietu przylepiona kartka zielona z wydru-

kowanem: » Biblioteka Sieniawska«. Doprawiono z po-

cztku 3, z koca 1 kartk bia. Na trzeciej z pocztku

po stronie drugiej rk prof. Lepkowskiego napisano:

»1553. Wita Korczewskiego. Czytaj o tern w Historyi

literatury Wiszniewskiego VII, 284. ep.« Nastpuje

sam druk.



Karta tytuowa:

Rozmowy *)

Polskie / aciskim izykiem prze-

platane / Rytmy omiorzecz-

nemi soone.

Pirwssa o niektórych pospolitssych Ce-

remoniach Kocielnych /

Posth /

Popielec /

yako iest {
wicona woda /

wiec palenie /

Vmarym zwonienie /

Na ostatku zmianka o Gzyscu y o

Lutrze niebossczyku 2
).

Wtóra rozmowa o Kltwie y

o Dziesicinie 3
).

Wybiyano w Krakowie / Lata Bo-

ego. M. D. LIII.

Po drugiej stronie karty tytu : Pirwssey Rozmowy
Persony

i t. d. a do ...»Exercitij gratia«.

Paginacyi ksieczka nie ma, tylko u dou liczbo-

wanie wedug form od A, A„ A,„ do M,„ (czyli 47 kart

zadrukowanych, a 48 biaa).

Rozmowa pierwsza koczy si na stronie pierwszej

karty E„ poczem zaraz na stronie drugiej

:

Rozmowa
wtóra / tyme sposobem Rytmów zoo-

na iako y pirwssa / y przez tego skadacza

O dziesicinie y o kltwie.

') »Rozmowy« drukiem tustym, na cala szeroko kolumny.
2
)
Poniej dopisano rk XVI w. drobnem pismem: »Wy-

bornym otrzyku «.

3
)
Poniej dopisano t sam rk: »Xiedza ta minie*.
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Osoby thy s które z solj
rozmawiai

Wytrykusz. Chopiec. .

Klecha. Syn.
J-

paski.

Pleban. Pedgog. >

Pan. Baba.

Ad Lectorem

Docti hebent (tak) Authenticos«

i t. d. a do ...»Et Authorem ne oderis.«

Rozmowa druga koczy si na stronie drugiej karty

M sowami Plebana: » Dzikuj... Zatym dobra noc.«

i trzy ozdoby drukarskie jak na karcie tytuowej. Na
karcie M„:

Skadacz

ku swoym ksyszkam
mówi

i t. d.

Na M,„: »Ju potym daley niechodie* i t. d. a do:

Dokoczenie.

Wybiyano w Krakowie / La-

ta od narodzenia Boego.

M. D. L III.

i winietka, przedstawiajca zajca i psy.

Gaa ksieczka, z wyjtkiem ustpów aciskich,

drukowana gockim drukiem ; na M,„ stronie drugiej farb

drukarsk zamazany niedocieczony znak jakiej biblijoteki.

Warszawa, 26 stycznia 1889.

Jan Karowicz.



ROZMOWY POLSKIE,

ACISKIM JZYKIEM PRZEPLATANE,

RYTMY OMIORZECZNEM1 ZOONE.

PIERWSZA O NIEKTÓRYCH POSPOLITSZYCH CEREMONIACH

KOCIELNYCH, JAKO JEST!

POST, POPIELEC, WICONA WODA, WIEC PALENIE,

UMARYM ZWONIENIE

,

NAOSTATKU ZMIANKA O CZYCU I O LUTRZE NIEBOSZCZYKU.

WTÓRA ROZMOWA O KLTWIE I O DZIESICINIE.

Wybijano w Krakowie, lata boego 1553.

Korczewski.



PIERWSZEJ ROZMOWY

P E K S O N v

:

Jan. kmie.

Student niemiecki.

Pleban.

Qnis sit aticor libelli.

Fortasse uispiam erU,

Qul auctorem nosse velit

Libelli huiu pusilli,

Conscripti stylo humili.

Sciat Vitum Corcephcium

Suscepisse negoium

Scribendi haec culgaria

Exercitii gratia.



KU CZYTELNIKOWI.

Mój askawy czytelniku!

Czytasz indziej, czytaj i tu:

Male ksiki, rycho przeczeisz;

Tern inszych spraw nie ugrzeszysz.

.-. Snad czasem Marchota czytasz.

Chocia dawno o. nim syehasz,

A tego jeszcze nie czyta:

Czemuby to omin chcia?

Prawda, e s proste rzeczy,

10 A umiej to i dzieci:

Wszake ty przecie nie gardzi:

Ujrzysz, ie nie zawadzi:

I owszem, sobie za to mam.
I przeczetszy, rzeczesz to sam,

15 Ze s rzeczy poyteczne.

A na wielu miescach mieszne.

Które przeto miech wzruszaj,

I dzi ludzie powiadaj:

Kto si chce prawdy namówi.
80 Trzeba j kunsztem ozdobi.

Bo kto mówi prawd prosto.

Miewa nieprzyjació mnóstwo.

Ja, bojc si, by nie by gniew.

Pisaem i prawd i miech,

25 Jako to kady obaczy,

Kto w te ksiki wejrze raczy.

• <*>



PRZEMOWA.

Plato, on filozof dawny,

A w rozumie barzo wany,
Obaczy to swym rozumem,

30 I jest poyteczno ludziem

Przysucha takiej rozmowy,

Gdzie ich kilka z sob mówi,

Jeden drugiego pytajc,

Czasem te odpowiadajc

35 I napierwszy z swojej gowy
Pocz pisa dyjalogi,

To jest rozmowy spoeczne,

Ludziem barzo poyteczne.

Potem mowie uczeni

40 Ku tej rzeczy pochop wzili

I pisali wiele rozmów,

Wziwszy od Platona sposób:

Który obyczaj pisania

Wielkie poytki w sobie ma,

45 Jako zeznawaj wszytcy

Dyjalogów czytelnicy.

A gdy tak jest nieomylnie,

Przeto raczcie sucha pilnie

Rozmowy nowo zoonej,

50 W której' bd te persony:

Student niemiecki Kilijan,

Ociec jego i ksidz pleban.



Ci trzej o tern bd prawi,

Jako postem cnoty naby,

65 -lako te gardzi nie mamy,

Gdy [w] wstpn rzod kapani

Popioem nas potrzsaj,

A mier nam przypominaj.

Bdzie tez o tern rozmowa:

go Dla czego wicona woda,

Dla czego wiece palimy,

Ludziem umarym zwonimy;

Na kocu zmianka o czycu
I o Lutrze nieboszczyku.

65 I baczcie, askawi panowie;

Skonie- swój such ku tej mowie,

Któr teraz Jan, ze wsi kmie,

Pocznie do swego syna mie.

- -«jj|p—

jan kmie mówi do syna studenta.

Miy synu. co si dzieje?

7o Nigdy nie bywasz wr kociele!

Dzisia krzecijani inszy

Suchali kazania i mszy,

Brali te popió na gowy.

Jako jest obyczaj dobry.

7fi A ty, siedzc; tu, prónujesz,

O zbawieniu nic nie czujesz!

STUDENT.

Có mi dobrego da koció,

Albo ten wicony popió?

Wolacibych ja niadanie,

80 Ni tam to popioowanie.



KMIE.

Alcm to dzi wstpna rzoda!

Nie byaby z ludmi zgoda:

Ludzie pocie- poczynaj,

Niektórzy si spowiadaj;

85 A ty, miasto tej spowiedzi.

Nie mylisz, jedno o jdzy!

STIDENT.

Spracowaem si. modzieniec,

Wdrujc do domu z Niemiec;

Dobraby bya pieczenia

90 Czowieku dla posilenia.

Mógby ten grzech way lekko;

Wszak jeszcze w post nie daleko.

KMIE.

Wdy, ty nieszczsny paduchu,

Wszytko mylisz o tym brzuchu!

95 Zna e go w Niemcach nie morzy.

Przeto chce by go dooy:
Naucz go zasi miernoci.

Niechaj si te podczas poci.

STUDENT.

Kto psa z modu nie wywiczy
100 Chodzi na pole we smyczy. DiffidU <•,--

Trudno, bv go ju wiczy chcia. hlum canem
• • assuescere

(Idy bdzie stare lata mia. hris.

I na mi tek, trudna rzecz post,

Bom przedtem zawdy miewa los!

;

105 Do tych czasów od modych lat

Pociem ^ie bardzo nierad:



Wszake, bych o poytku czu,

Przeciebych si poci kusi.

KMIE.

Przeliczye si w tym Lipsku,

110 A nie wiesz, co maj w zysku

Ci, którzy yw w miernoci,

Chcc si uwiarowa zoci.

Ja nie czt pisma, ni pisz,

Ale tak z kazania sysz,

115 I post, jamuna, modlitwa

S jakoby ostra brzytwa,

Któr grzech acno oderzniesz,

(Idy Boga na pomoc wemiesz.

STUDENT.

A wdy za bosk pomoc.
Nie za ludzk, którzy poszcz.120

KMIE.

Prawda jest, i Bóg pomaga,

Ale temu, kto go da;
A temu si nie chce da,
Który we zban zwyk naglda,

125 A nic nie czyni, jedno je
Piekro przez dzie, a czasem sze;
Obarszy si i opiwszy,

Jedno siedzc by wieprz dyszy:

Wolaby dobre wyspanie,

130 Ni pacierz, albo kazanie.

STUDENT.

Chciabyeh, ojcze, by mi zjawi,

Kto wedy ten post ustawi?



KMIE.

Wszake ak, wszak umiesz pismo,

Miaby wiedzie zkd to przyszo.

IM Jaem prostak, jakom ju£ rzek,

Nie wiem, co czcionka, albo zrzek,

Chocia mi to ukazowa,

Gdy Donat sylabizowa.

Wszake, dla twego dania,
140 Powiem to, co wiem z kazania.

Nasz pleban przeszego roku,

Rycho na pocztku postu,

Uczy nas, parochijany,

tern. i si poci mamy,
145 Rzekc: pan Bóg przez Johela, Jokei 2.

Przez swojego przyjaciela,

Przykazuje si nam poci
1 ku sobie si nawróci.

Potem powiada z biblijej.

150 A naprzód z ewangielijej,

I sam pan Krystus na puszczy Maik. 4

Poci post przez czterdzieci dni.

A gdy pan poci tak wiele,

Ma te suga poci tele.

155 A Moiesz z Helijaszem,

Jeszcze przed panem Krystusem, Deute. p.

Oba tene post pocili, 3 Reg. tg.

Gbocia wici ludzie byli.

A my, pomazani grzechem,

160 Nie chcem i za Moieszem,

Wolim za Epikurusem.

Który by ciau posuszen,

A dusz, co nadrosz rzecz,

Puszcza zawdy na stron precz.



Daniel

in Math.

165 Aleby nam nie tdy i,
Chcemyli do nieba trafi.

Danijel si postem morzy.

A potem si Bogu modli;

A te #o pan Bóg wysucha,

170 Jako o tern sam napisa.

Pawe, on boski aposto.

Przechwala si z swoich postów - for. u.

I z inszych dobrych uczynków.

Piszc do mieszczan Koryntów.

178 Chryzostom zowie post zbroj, Homil.

Której si czartowie boj.

W te si by pan Krystus ubra,

(Idy si z czartem potyka mia.

Cho tego nie potrzebowa:

180 Ale nam w tein nauk da.

I gdy bdziemy postnymi.

acniej czarta zwyciymy

.

awiej te dostaniem cnoty.

Która drosza, ni skarb zoty.

185 Co wiedzc, starzy ojcowie.

Którycli dusze ju s w niebie,

Czste posty ustawili.

A sami je te pocili:

Bo czowiek im jest postniejszy.

190 Tern Bogu suy sprawniejszy.

STUDK.NT.

Azaby ojcowie modzi

Odmieni tego nie mogli?

KMIE.

Wszak widzim, i odmieniaj,

Ale le na tern dziaaj.
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195 Bo stare dawne ustawy,

Które s dla dobrej sprawy,

Nie maj by odmieniane,

Ale w (ale zachowane.

STUDENT.

W Niemcach post, pitek, wilga

200 Daleko stron omija:

Nic tam o pocie nie wiedz,

Na kody dzie miso jedz.

K M I E& •

I to nas ci te tri w Polsce

Jedz miso, kiedy kto chce,

205 Zwaszcza ci filozofowie,

Co wiele dzier o sobie.

Co wiele pisma umiej,

A z kaznodziejów si miej:
Mówi, i pokarmia trzeba,

210 Daleka droga do nieba,

By snad dusza nic 1 ustaa.

(Idy bdzie do Boga chciaa.

STUDENT.

Wszak to, ojcze, dobrze ucz,

I dusze na drog tucz:

216 Bo te i ko bywa trwalszy,

Który jest na dobrej paszy.

KJtfE.

Insza rzecz dusza, insza ko;
Nie tak nczy boski zakon,

Ale uczy cnoty, wiary.

220 A to s duszne pokarmy.
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STUDENT.

Wdy wiar trzeba zapieprzy:

Cnota bez wiary nie jest nie.

KMIE.

A wszak ja te lak rozumiem,

Ghoci biblijej nie umiem:

225 Telko to powiadam iniee,

Co sysz od kaznodzieje:

Ma si wiara, jako drzewo:

Cnota, owoc drzewa tego:

My. bdc w boskiej winnicy,

230 Mamy dawa owoc wszytcy:

Kto bdzie owocu próen.

Bdzie wycit, wTzucon wr ogie,

(Jdzie bdzie pacz, zb zgrzytanie.

Bole, która nie przestanie.

STUDENT.

23S Ba, loby. ojcze, nie cbyeby!

A wolabycli wstpie w mnichy

I pokutowa'- w kapicy.

Ni by w oucj mczennicy.

KMIE.

I tobie le wadz mniszy?

2o Mao o nieb mówi inszy.

Przezywajc je baznami.

Wilkami, b i pokry a mi

!

Alebycb ja tobie m.dzi.

eby ty ii ni nic gardzi.

245 A nie posdza nikogo;

Bo pan Krystns skarze srogo
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Wszytki, którzy insze sadza.

Nie baczc, i sami Wadz.

STUDENT.

•luz dam, ojcze, mnichom pokój:

250 Telko ci pytam o popió:

Go te za poytek maj.
Którzy si im potrzsaj?

KMIE.

Nie chc teraz mówi o tern,

Zachowajmy to na potem

:

265 Wszak jest pleban przy kociele.

Mówe z nim o tym popiele.

Mnie teraz insza rzecz zasza

:

Mam jacha po drwa do asa :

Wol ich wczas nagotowa,

260 Ni tu z tob dysputowa.

STUDENT.

Mój ociec, cho jest prostakiem,

Porównaby ze zym akiem;
Zna i rad kazania sucha,

Gdy tak wiele pisma rucha.

265 Boe, zapa plebanowi.

I tak w swym urzdzie robi.

I dobrze swe owce pasie,

Zwaszcza w tym przewrotnym czasie.

Którego wilków wielka moc,

27o A te trudno owcam pomódz.

KMIE.

.lakom przypomina wczora.

Pódwa, synu, do kocioa;
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Tam ci rozpowie nasz fararz

T rzecz, o któr si starasz.

875 A oblecz sie w rewerend,

Wó stradijot na grzd;
Poczciwiej ci w rewerendzie,

Nili w stradijocie bdzie.

Zosia w te te szarawary;

aso Wszak masz jeszcze ubiór stary.

Chod lak. jako naszy starszy,

A zwaszcza tu n nas na wsi.

Onyni si to zejdzie jeszcze

Pizy dworze, albo te w miecie,

285 Którzy nosz takie rzeczy,

Chcc mie róno od nas kmieci.

STUDENT.

Go rozkaza, to uczyni,

A za tob teraz id.

i

KMIE.

Pomaga bóg, ksze plebanie!

PLEBAN.

200 Bodaj zdrów by, panie Janie!

Có mi powiecie dobrego?

KMIE.

Powiemy czasu inszego;

Widzimy i trudno macie,

Bo na ksigi pogldacie.

PLEBAN.

196 Ju te koniec tej lekcyi!

Dobrzecie teraz trafili

:



M

Po chwili bdzie kazanie.

(Idy zegarek ciec przestanie

STIDKAT.

Salve, mi paroecianel

PLEBAN.

sro Et tu, frater Kiliane,

Quando buc ex Germania?

STUBENT.

Transacta sexta feria.

PLEBAN.

Quid novi illic auditur?

STUDENT.

De mao in peius itur.

PLEBAN.

305 Etiam in Polonia

Malornm plena omnia:

Extincta est iustitia,

Passim regnat neuitia;

Sed me magis iuvat flere,

3io Quam illa maa dicere,

Quibus nostra Polonia

Facta est nunc obnoxia.

STUDENT.

Orandus est Deus semper,

Ut cuncta maa clementer

315 Velit procul amovere

Et nos ad se convertere.
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PLEBAN.

Gonverte nos, Deus pie,

Gonverte nos jam hodiel

Per filii tui crucem,

**o Da sanctura spiritum ducem.

KMIE.

Przestacie ju po poaci,

Bo mi z wami mówi paci.

Zapytaj, synu, fararza,

Czemu chodz do otarza

;;->;. Krzecijani w wstpn rzod,
A bierz popió na gow?

STUDENT.

Ksze plebanie, dajcie nam zna
W tern, w czem ociec kae pyta:

Dla czego w kociele bywa

330 Takowa ceremonija ?
*

PLEBAN.

Wszake móg czyta w biblii

,

I tak niekiedy czynili

W miecie Niniwen mieszczanie.

(idy sie pan Bóg gniewa na nie:

335 W popiele pokutowali, jonat

A tern boga ubagali.

I stoi w biblijej w tekcie,

I i król w Niniwen miecie,

Chocia wielki pan i mony,
340 Wszake by takiej pokory,

I si potrzsn popioem,

Nie sroma si, i by królem;
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A my si dzisia sromamy,

A to królestwa nie mamy!
345 Tez to wszytcy dobrze wiemy,

I przyjdzie czas, gdy umrzemy;

Wic kapan, gdy popió dawa,

T rzecz nam przypamitawa

,

Iebymy pamitali,

350 Ze sie nasze ciao skazi,

A ma sie obróci w popió

Lubo kmiotaszek, lubo król

;

<**** 3-

A pamitajc te rzeczy,

Rychlej sie mnogi polepszy.

KMIE.

355 Có ci sie, synu, ta rzecz zda,

Go to ksidz pleban powiada?

STUDENT.

Mnie si to podoba, ojcze,

Bo ta rzecz wiedzie ku cnocie,

Zwaszcza ku witej pokorze,

363 W której, jakoby w komorze,

Insze cnoty si chowaj,

Jen nas Bogu zalecaj.

KMIE.

Chwaa Bogu, i to chwalisz!

Mniemam, niemasz tego w Hallis?

365 W Witembergu i te w Lipsku

Nie czyni tak, jako my tu;

Bom tego nigdy nie wida,

Kiedym tam z pszenic bywa.

STUDENT.

Wszytko teraz w Niemcach nowo

:

370 Koció, otarz, boe sowo.
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PLEBAN.

.lako koció odnowiono?

STUDENT.

Stajni z niego uczyniono.

PLEBAN.

W sowie boem co nowego?

STUDENT.

Dzier si wykadu swego;

375 Nie tak jako wyoyli,

Którzy za starych lat byli.

KMIE.

I podobno teraz witszy,

Albo te w rozumie witszy?

PLEBAN.

Panie Janie, jakmiarze zgad,

380 I dzi mdrszy, ni starych lat.

Bo tak pisze Arystarchus,

A wspomina to Erazmus:
E
Rotte"

S

Nie byo mdrców, jeno siedm; m apopht.

Darmoby by ósmy przyszed.

385 A tych lat ju wszytko mdrcy,

A zwaszcza napierwej niemcy;

Potem te naszy polacy

Wierz mi, i s nie prostacy.

KMIE.

Chwaa bogu, i zmdrzeli;

390 By jedno dobrzy by chcieli!

o
Korczewski.
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PLEBAN.

Daj to, Kryste, synu boy,

Abych wszytcy byli dobrzy!

KMIE.

Gdy tego jest czas i miesce,

Mam ci, synu, pyta jeszcze:

395 Jestli si te kropi wod.
Niemcy, kiedy w koció wchodz?

STUDENT.

Niemasz tam wody wiconej

:

Mówi, i niema obrony

Przeciw czartowskiej pokusie;

400 Obrona telko w Krystusie.

KMIE.

Tak ja te mam domniemanie;

Czyli jako, ksze plebanie?

PLEBAN.

Dobrze si jednak domniemasz,

Ale wdy nieco omijasz: Joan.

405 Wszak wiesz, e si w wodzie krzcimy,

A znowu si za rodzimy;

Wic kiedy wemiesz kropido,

Nie bde jakoby bydo,

Ale kropic pamitaj krzest;

4io Pamitaj te, dla czego jest:

I dla dusznego zbawienia

I grzechowego zgadzenia.

A jestli czujesz jaki grzech

I te dla grzechu boski gniew.
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415 Proe Boga, by takim by,
.lako w on czas. gdy si okrzci.

Przeto kapan wod wici,
Iby nam by krzest w pamici.

S te i insze przyczyny,

480 Które schowam na czas iny.

KMIE.

Kiedym bywa wytrykuszem

Z moim ssiadem .Januszem,

Przygodzio si w jeden czas,

A by tedy u nas kiermasz,

425 (Jorzao wiec barzo wiele,

Wszdzie, po wszytkim kociele:

Ali jeden, siojc w formie.

Czowiek j tak mówi do mnie:

»Có po tych wiecach w kociele,

tao (idy soce wieci na niebie ?«

Ja, k niemu obróciwszy si,

Rzekem mu, nagniewnwszy sie:

»A co po nich bywa w karczmie,

Kiedy si biesiada zacznie

43r> Midzy onemi paduchy,

Co mocz w piwie swe brzuchy,

Albo graj karty, kostki,

Potem sie cudz za wosy.

A wdy im szynkarka wieci?

140 A to przy niczemnej rzeczy!

A to wdy przy boskiej chwale,

Azaby to miao by le?«

On potem przesta mi pyta,

J sobie na ksikach czyta:

445 Ale nie wiem, co tam szepta.

Bom go o to pyta nie chcia.

2
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Ja was prosz, ksze plebanie,

Gdy jestecie na tym stanie,

Iebycie nas uczyli,

450 Powiedcie mi te przyczyny:

Przecz w kociele wiece pal,

Gdy tego nie wszytcy chwal?

PLEBAN.

Wiem, i je te sam rad stawiasz

I przeto o tern rozmawiasz

;

455 A dobrze to czynisz, bracie!

Lepiej , nili oni w karczmie

,

któryche mówi przedtem

1 o ich otrowstwie wielkiem.

Posuchaje mi na chwil,

460 Powiem ci tych wiec przyczyn.

Po Jadamowem zgrzeszeniu

By ten wiat w wielkiem zamieniu;

Tak byy wielkie ciemnoci,

Wszytek wiat by peen zoci,

465 Bo Lucyper wiatem rzdzi,

Przeto kady czowiek bdzi;
Pan Bóg, nasz niebieski ociec,

Nie raczy si grzesznych odrzec:

Zesa syna z wysokoci, Ad Gal1
- 4>

470 By owieci ty ciemnoci

Sowem i te uczynkami,

Bych w ciemnociach nie zginli.

To ona wiato prawdziwa,

Jako wity Jan wspomina, 7oan - '•

475 Która owieca kadego,

Na ten wiat przychodzcego.

T wiato wspomina mamy,

Kiedy wiece rozpalamy,
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Dzikujc boskiej mioci,

480 I nas wybawi z ciemnoci.

KMIE.

A owe lepak gromnice,

Go maj za tajemnice,

Co je nosim w procesyjej

,

wicc dzie panny Maryj ej ?

PLEBAN.

485 By obyczaj u rzymianów

I u innych te poganów

Nosi wiece wT miesicu tym,

Który dzi zowriemy lutym,

Owiecajc kade miesce

490 Po ulicach i po miecie;

A przez cae dwanacie dni

T ceremonij wiedli

;

Ale to próno czynili,

Bo nie Boga tam chwalili;

495 Potem, gdy ju przyszed on czas

Gdy Bóg raczy wejrze na nas,

Gdy sowro boe kazano,

A pogany nawracano,

Chciano skazi ten obyczaj,

500 O któryme teraz sysza;

Ale krzecijani nowi

Trudno to opuci mogli

,

W czem si przedtem zwyczaiii,

Gdy pogaskim ksztatem yli;

505 Widzc to starszy naonczas,

Którzy rzdzili koció nasz,

On dawny zwyczaj pogaski

Przemienili w krzecijaski

:
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Dopucili mie gromnice

oio W wito Maryj ej dziewice,

Która wiato porodzia,

.Ten wszytek wiat owiecia.

Te gdy nosimy gromnice,

Mamy pomnie na dziewice,

515 O których w ewangielii Matih. 35.

Wspomina, i mdre byy,

Bo miay olej z kagacem,
wiecc przed swym oblubiecem.

Take my te wieci mamy
520 Wiar, cnemi uczynkami.

KMIE.

Bacz dobrze, ksze plebanie,

I chcecie i na kazanie,

' Bo zegarek wyciec pieszy,

A ludzie si te ju zeszli.

525 Wszake prosz, mao trwajcie,

A to mi jeszcze zna dajcie:

Czemu zwoni umaremu,
(Idy nie idzie w posuch jemu?

PLEBAN.

Trudno ma sysze umary,

530 Kiedy go. wo na mary

;

Ale ywy sysze moe
W lesie, w polu i w komorze,

Albo kdykolwiek bdzie,

Moe zwon usysze wszdzie.

535 Syszc ma si mierci lekn
Potem stan, albo klkn,
Modlc si za swego brata,

Który idzie z tego wiata.
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Ma te pomyle na sw mier,
540 I przyjdzie czas, gdy ma umrze;

A gdy si przelknie serce,

Tedy si wic grzeszy nie chce.

To lknienie i taki strach

Kae nam mie Jezus Syrach,

545 Mówic: pomni mier, czowiecze, Eccie. 7.

A pomnic, nie zgrzeszysz wiecznie.

KMIE.

To prawda, i przelknienie

Jest od grzechu powcignienie

,

Bo to po sobie dobrze wiem;

550 (idym si raz potka z niedwiedziem,

Taki mi tam by strach nadszed,

Do trzeciego dnia byem med
I lubiem si polepszy,

Pijastwem wicej nie grzeszy,

555 Bom baczy, i dla pijastwa

Przysza na mi taka pomsta.

Ale co si tknie modlitwy,

Za umarym pospolitej,

tej jako dziwno trzymam

560 I dziwne domniemanie mam,
A to z powieci niektórych,

W pimie witem nauczonych,

Którzy mówi, i nie trzeba

Pomaga duszam do nieba:

565 Pan Bóg drog ukae swym,

A do pieka rozkae zym.

Po mierci telko dwie drodze: Matth. 7.

Jedn le i, drug dobrze.

Có mi na to odpowiecie?

570 I dwie wy te drodze wiecie?
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Czyli trzeci przydawacie,

Któr czycem przezywacie?

PLEBAN.

Dobrze »dwie drodze « powiedzia!

Ale podobno nie wiedzia,

575 I trojaki rozdzia maj
Ludzie, którzy umieraj:

Dobrzy id na wesele,

Których jest nie barzo wiele;

li na mki w wieczny ogie,

580 I gardzili panem Bogiem;

A trzeci s midzy temi.

Którzy id za dobremi,

Ale nie przód nieba zyszcza,

Ale si pierwej oczyci;

585 Bo do królestwa boego
Nie wnijdzie nic zmazanego.

Wiec my za temi trzeciemi

Panu Bogu si modlimy

;

A mamy to czyni sprawnie,

590 Bo o tern jest w pimie jawnie,

I to wit rzecz mylimy,

Modlc si za umaremi.

Mamy te jamun dawa,
Jako kogo moe stawa,

595 Bo t grzech odkupujemy,

Jestli j dobrze dajemy.

Te od tego jest wita msza,

Która w sobie pamitk ma
Pana Krytusowej mki,

600 A t ma by zbawion wszelki.

A to wszytko, co czynimy,

Mamy czyni z tej przyczyny,

August, in

suo enchi.

Et magister
di. 4$, 4 tit.

Psalm. 67.

Matth. 2C.

Apoc. 21.

2 Macha. 12.

Augu. 52
44 ad fratres

itt Eremo.

Daniel 4-
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I miujemy bliniego,

Chocia te ju umarego:

605 A mio jest takiej moey,

I zakrywa wielko zoci

;

i P*tr. 4-

Poczyna si tu na wiecie,

A potem bdzie trwa wiecznie.

K.MtE.

Daj to, Boe, bych w tern trwali,

cio Abychmy si miowali!

Mniejby byo tej niezgody,

Której dzisia peno wszdy.

STUDENT.

Heus, domine curate,

Paullisper me auscultate.

ci5 Placet illa retractare,

Quae inceperam laudare.

PLEBAN.

Laudasti et tu, et parens,

Unde ista varia mens?

STUDENT.

Te de multis disserente

620 Una cum meo parente,

Librum hunc introspicio.

Mox diversum reperio.

PLEBAN.

Quis auctor huius operis,

Ut meritus de literis?

STUDENT.

625 Est liber docti Lutheri

Et doctoris Merdiferi.
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PLEBAN.

Dicis, ios fuisse doctos,

Sed non dicis orthodoxos.

STUDENT.

Orthodoxos? bon deus!

630 Immo propheta Lutherus!

PLEBANS.

Lubens audio talia;

Dic, quae eius prophetia?

STUDENT.

Multa ille prophetabat,

Cum morti appimimabat

;

6 35 Sed praecipuum omnium,

Quod habet epitaphium.

PLEBAN.

Quicquid est, dicito paam

!

Nam oportet rem non malam

Tumulo esse additam,

640 Quae testetur viri vitam;

Nam haec est una ratio

Ornandi epitaphio

Monumenta mortuorum,

Ut sit vivis norma morum.

STUDENT.

645 Est versus non inelegans,

Metri rationem servans,

Qui sic habet in latino,

Ut nunc ego pronuntio:

PESTIS ERAM VIVENS;

650 MORIENS, TUA MORS ERO, PAPA

!
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PLEBAN.

Prophetia haec cacata,

Quod sit moriturus papa;

Nam uando unns moritur,

Nonne alter eligitur?

655 Quae uidem haec successio

Durabit absue termino. Ecki- Ub - l

Ouod vero Luther sit pestis,
e

*pg'
t

™
Linet ex ipsius gestis.

Sed pestis illa nocuit

6go Illis, quibus complacuit:

Suevo, Thuringo, (Jermano,

Non pontifici romano;

(lothiae et Norvegiae,

At non nostrae Poloniae.

STUDENT.

665 Nostri poloni papizant.

PLEBAN.

Et Germani lutherizant

Semperue epicnrizant.

STUDENT.

Germani sunt christiani.

PLEBAN.

Multi antichristiani

;

670 Sed cert, si essent sani,

Essent antilutherani.

STUDENT.

Quid mali fecit Lutherus,

Ule cultor dei verus?
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PLEBAN.

Taceo nunc de erratis,

675 Quorum est abunde atis :

Hoc solum dicam obiter,

Quod ille pertinaiter

Constituit se iudicem

Super regem, pontificem,

G80 Super monachos, virgines,

Transscendens honesti fines

Passim diffamans clericos;

Gives, nobiles, rusticos

lam rete fidei traxit,

C85 Licet nondum tempus ad sil.

Fecit piscium discrimen

Ant huius mundi finem.

studeat.

Sunt multi capliarnaitae,

Sunt item catabaptistae

G90 Et sunt iconomastyges,

Gomburentes imagines,

Nec non complures alii,

• Luthero magis impii.

PLEBAN.

Fateor esse complures

C95 Luthero deteriores:

Sed ille praestitit ansam

Errandi omnibus niagnam.

STUDENT.

Tamen migravit e vita;

Jam omnia sunt sopita.

PLEBAN.

700 Ille uidem jam putrescit,

Sed error cessare nescit.
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STUDENT.

Deus salutis et spei,

Deus, miserere ei,

Reuiescat iam in pace!

PLEBAN.

70ó Ouid ais, imprudensl tace!

Vis tu orare pro eo,

Qui diu conregnat deo?

Facis illi iniuriam

Iuxta gravem sententiam Super episto.

710 Aurelii Augustini fdp"™.
In de verbis apostoli.

STUDENT.

Sed si in purgatorio,

Rogat me pro suffragio.

PLEBAN.

Nescis, quod illud extinxit,

715 Dum adhuc in mundo vixit?

STUDENT.

Scio, sed oblitus eram,

Quia iam diu legeram

Eius de hac re doctrinam,

Ut arbitror, novissimam;

720 Nam lipsico certamine

Fatetur, se certo scire

Extare purgatorium,

Superatus per Eckium.

Sed quid tandem cogitandum?

725 Igitur non est orandum?

PLEBAN.

Orandum nihilominus,

Si non plene didicimus,
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An quis fuerit damnatus,

An sanctus, sive beatus.

STUDENT.

730 Reddite me certiorem,

Quid fiet, si ego orem,

Sive quid boni fecero

Pro illis, cmi sunt in coelo?

PLEBAN.

Fusa pro his oratio

735 Est gratiarum actio.

STUDENT.

Quodsi oro pro damnatis,

Quid adfert utilitatis?

PLEBAN.

Tantum conducit damnato,

Ouantum Iudae et Pilato,

740 Annae, Gayphae, Herodi

Et aliis huiusmodi.

Tibi vero confert vivo

Ilia tua precatio;

Praeterea, si porrigis

745 Elemosynam egenis,

Ilia tua porrectio

Vivorum consolatio.

STUDENT.

lam non uaero de purgatis,

Nam audivi verba patris,

750 Interrogantis talia

Atue id genus alia.
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KMIE.

Synu, daj pokój acinie!

Wszak ci na potem nie zginie.

Mów po polsku, wszake polak,

755 Gobych ja tez rozmia prostak.

Co ja wiem, co ty tam watrzesz!

Owa ty mnie tak przeda chcesz?

Co to masz za ksigi z sob?
Powiedz mi, jako je zow?

STUDENT.

760 S to ksigi doktorowskic,

A rzeczy icie nie proste;

Próno si, ojcze, pyta masz,

A ty a b c d nie znasz.

KMIE.

Moja rzecz pug, cepy, rado,

765 Nie to twoje obiecado.

Wszakebych ja wdy rad sysza,

Kto jest, kto te ksigi pisa?

STUDENT.

Pisa je Martinus Luther

I drugi doktor Merdifer.

770 S te przy nich Conciones,

Które pisa Justus Jonaa

KMIE.

Co powiadasz? wity Tomasz?

To, co wity Tomasz pisa,

Radz, synu, aby czyta;

775 Ale co pisali owi,

To daj ksidzu plebanowi,
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Bo on to lepiej rozezna,

Która rzecz dobra, albo za.

Ksze plebanie, wecie ksigi

780 A naznaczcie, gdzie s bdy,
I te mój syn bdzie wiedzie,

Co opuci, a co dziere.

PLEBAN.

Ju ja przyjmuj te ksigi:

Sterminuj, gdzie s Wedy;

785 A gdzie bd miay prawd,
Tam napisz znami gwiazd.

KMIE.

Miabyeh jeszcze nieco mówi,
Gdyby wam nie trzeba ode:

kltwie, o dziesicinie,

790 Której nie chc dawa ninie

1 o insz niektór rzecz;

Ale widz, chcecie i precz.

PLEBAN.

Na inszy czas to rozpowiem,

Gdy bd od prace wolen.

795 Mam teraz czyni kazanie,

Bo si ludzie zeszli na nie.

Zatem was Bogu polecam,

Id od was, bo ju czas mam.

PIERWSZEJ ROZMOWY DOKOCZENIE.

Regi saeculorum immortali et invisibili, soli Deo
honor, gloria et triumphus in saecula saeculorum

amen.



ROZMOWA WTÓRA
TYME SPOSOBEM RYTMÓW ZOONA, JAKO I PIERWSZA

I PRZKZ TEGO SKADACZA

DZIESICINIE I KLTWIE.

Osoby ty sa. które z sob rozmawiaj:

Wytrykusz Chopiec



PRZEMOWA.

Gdy trudno jest tego dowie,
Iby kto wyprawi powie,
(Idzie jest szemranie i te giek

,

Bo si tern przerwie pami hnet

5 Przeto pokornie prosimy,

Bycie pomilcze raczyli,

A posucha tej naszej gry,

Acz prostej, ale prawdziwej.

Bdzie tu rozmowa ninie

10 O kltwie, o dziesicinie,

Która si ma tym sposobem,

Jako tego summ powiem.

W jednej wsi klech ubito,

I kmiecie kl o swe myto;

15 Co gdy wytrykusz usysza,

Klech w przygodzie pociesza.

Proszc go, iby si nie mci,
Ale czeka, aby pan by.

Przysza ta rzecz przed plebana;

20 Pleban szed skary do pana

:

Pan uczyni sprawiedliwo,

Bo widzia swych kmieci winno
Ale byo wiele mowy,

Ni to przyszo ku skutkowi,

25 Bo pan chcia wiedzie przyczyny

I kltwy i dziesiciny.
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Ksidz pleban mu przyczyny dal

Bo gotowe z biblijej mia.

Pomaga panu pedagog,

30 Ale pleban obu przemóg;

Jako t rzecz obaczycie,

Gdy mówiaee usyszycie.

Ujrzycie te lam i bab,
Jako wemie swe odpraw,

35 (idy przyjdzie do pana skary.
Chcc plebana z panem zwadzie.

••¥-•

WYTRYKUSZ poeZYlia mówi.

Kdy to by, ksze Janasie?

KLECHA.

Byem na kocu wsi w karczmie.

wytuyki sz.

Zna i w karczmie, nie w kociele

to Bo si zla piwem na czele!

Nie woda to z kropidlnice,

Ale piwo ze szklenice.

I wosy si najeyy.

Podobno w robocie byy!

KLECHA.

t6 Dobrze i który wos zosta!

Azae mi tam jeden czosa!

Byo tam chopów na kop,

A wszytcy mieli robot:

Jedni rwali, drudzy lali,

5o A trzeci nademn stali

.
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Mówic: nu go bracia jeszcze,

Niechaj dobrych ludzi nie klnie.

WYTRYKUSZ.

Czegó ty po tych ludziech chcesz?

Co s duni, i je to klniesz?

KLECHA.

55 Duni mi od trzech lat yto,

Moje zasuone myto.

WYTRYKUSZ.

Ze zasuy, to sam bacz,

Bo masz barzo wielk prace:

Twój urzd — koció otwiera,

«o Zwoni, msz w niedziel piewa;
Ty mistrzem i ty zwonarzem,

Wszytko musisz czyni razem;

Nu do posugi plebaskiej

,

To dopiero urzd ciki!

65 Ukadaj snopy w stodole.

Id grabi siano na pole

,

Urb drew ksidzu do pieca,

Chceszli nie utraci miesca:

A ktoby tele wyliczy

70 Twoje prace, ksie mistrzu?

KLECHA.

Nie chwalc si, ale tak jest
r

A za prac nikczemny kwest.

WYTRYKUSZ.

Ba, kady po prawdzie chwali,

Telko ci nic, co ci rwali.



KLECHA.

76 O zych ludzi chwa nie dbam , Maiu laudari

I owszem j za lekko mam. e

WYTKYKI SZ.

Cóe dziaa miedzy niemi,

Temi ludmi barzo zemi?

KLECHA.

Chodziem po wsi z kropidem,

90 Jako chadzam w kady tydzie;

Ali si djabe kropi:

Ja w dom, a mnie za eb chopi.

WYTUYKUSZ.

Przeto nie chod, gdzie s kleci;

Wszak wiesz, e z ludzi wyjci;

85 Zakazano z lakierni by,
Nie mówi, nie je, ani pi.

KLF.CUa.

A kio wiedzia, by tam byli!

A oni ju tydzie pili

,

A ju posneli na oczy,

90 Pijc zawdy we dnie, w nocy.

WYTUYKISZ.

A wdy ci to obaczyli,

Cho sobie oczy wypili?

klec.ua.

Nie widzieli mi otrowie,

Telko mi znali po mowie.
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WYTRYKUSZ.

95 Odpue im, gdy pijani:

Trzewiby ci nie urwali.

KLECHA.

Ba, nie chce mi si odpuci,
Wolabych si jako pomci.

WYTRYKUSZ.

Kiedy je kln, wiece zgasisz,

100 Tedy lak chopy przestraszysz.

KLECHA.

Wolalbych kijem, ni wiec,
Albo taszk, co mak wierc;

A nie trzeba mówi wiele,

Al;'m ci jeszcze przyjaciele.

105 Które, gdy bd chcia, zbierze,

A swoje krzywd odmierz.

WYTRYKUSZ.

Daj temu pokój, Jannasie,

Bo zwanisz ich pana na si:

Lepiejci pooy skarg,

no Ni mie na polem zatarg;

Az pany nam trudno walczy:

Onym wygra , a nam straci.

KLECHA.

Ale pan odtd daleko,

A mnie- to cierpie nie lekko.

WYTRYKUSZ.

ii5 Bdzie tu pan z wielkiej nocy,
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Bo gotuj siana, owsy

Po folwarkach urzdnicy

I po wsiach te kmiecie wszytcy;

Przeto miej mao cierpliwo,

t2o Uczyni pan sprawiedliwo.

KLECHA.

Ju ja w tern ciebie usuchani

:

Dam pokój , a bdzie tu pan

;

Telko powiem plebanowi,

Niechaj, chceli . o mi mówi;

116 Bo nie bdzieli mi broni,

Bdzie sam piewa i zwoni:

Najd ja jeszcze do ludzi,

(idy lu nizacz stoj sudzy.

WYTRYKUSZ.

leby uczyni, Jannasie,

130 By mia precz odej w tym czasie

Bo idzie ku wielkiejnocy.

Trzeba w kociele pomocy.

Ksidzu plebanowi ku mszam,

A nam do wiec wytrykuszam

:

185 Trzeba bdzie piec opatki

,

Wyciera kocielne statki,

Ampuki i te lichtarze,

Przybra chedogo otarze.

Któ to ma czyni? telko ty!

i4o .la nie umiem tej roboty.

KLECHA.

Ty masz posug na pieczy,

Ale w mojej gowie trzeszczy,

Bo mie barzo ciko boli.
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WYTRYKUSZ.

lde j leczy do szkoy,

j4ó Zmyj sie wicon by lica,

Bo tak u nas gowy lecz.

KLECHA.

A ty dokd teraz id chcesz?

WYTRYKUSZ.

Pójd do stodoy wia re.

KLECHA.

Ale to dzisia niedziela?

WYTRYKUSZ.

150 Boe odpu, wszak nie wiele!

Maa robota, may grzech,

Zwaszcza gdy gwatowna potrzeb.

Radziem si w tm plebana;

Powiedzia: moe by zwiana.

KLECHA.

155 lde tedy do stodoy,

A ja te pójd do szkoy.

A prosz cie, panie Pitrze,

Gdy bdzie czas i te miesce

,

Oznaczcie plebanowi to,

160 I mi tak barzo ubito.

WYTRYKUSZ.

Dzisia to wszytko oznacz

I sam sie zastawie za cie.
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KLECHA.

Ja le za to dzikowa chc.

PLEBAN.

Có to wdy ma by na wiecie,

165 I ju tych czasówT
i kmiecie,

Którzy przedtem byli proci

.

Wysadzaj si na zoci

!

Indy wdy, acz nic we wsi

,

Bywali ludzie skromniejszy:

170 A dzi te. jako i w miecie,

Ma zo wszdy swoje miesce.

Najdziesz pijanic, gracza,

Lepszego nili oracza:

Lepiej umie kozyrowa,

i7f> Nili móci albo ora:

Wic cz przepije , cz- straci

,

Potem biciem dugi paci:

Zbije tego, komu duen
I chce by od dugu próen.

180 Oto sug kocielnego.

I si upomina swego,

Ubito i te urwano,

Jako mi dzi powiadano.

To tobie , mistrzu
,
gomóka

185 Za krele, za wrzecionka,

Co je gryszpanem malowa,

A ich niewiastam darowa.

Nauczy ci ta przygoda

.

I im co darowa szkoda.

190 Jby mi tam wdy do szkoy.

Spyta, jeli go co boli:

Ale ju ono tu idzie,

Powiec mi sam o swej krzywdzie.
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KLECHA.

Bonum mane, bonum mane
195 Domine paroeeiane!

PLEBAN.

Bene veniat loannes

lam uadriduanus bospes.

Ubi interim fuisti,

Quod nusuam apparnisti ?

KLECHA.

200 In schola miser iacui,

Multa maa snstinui,

Nam praeter famem, .fbetorem,

Passus sum gravem dolorem.

PLEBAN.

Et quod erat morbi genus?

KLECHA.

205 Crudeles laicorum manus

Sunt causa infirmitatis

;

Verberantes me plus satis.

C4aput redddiderunt rasum,

Longas aures, simum nasum.

PLEBAN.

210 Novi omnia penitus,

Nam retulit mihi Petrus,

Ecclesiae oeconomus

,

Tuus ille fautor bonus.
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KLECHA.

Testor Deum immortalem

,

ais Ni te experiar talem,

Oualem te fore dixisti,

Dum me servam suscepisti,

Strenuum nempe tutorem;

Ego hostium cruorem

220 Non eessabo emindere,

Quamdiu datur vivere.

PLEHW.

Sanus ne tu es, loannes,

Oui talia fari audes?

Furentis est. quod dixisti,

225 Non imitatori.s Christi.

KLECHA.

Furor sit patientia

,

Lacessita iniuria.

t
JL£BAN.

At ipsa patientia

Est regni coelestis via,

230 Nam in hae filius dei

Vult animas possideri. Lucae 2/.

Passus est Christus in cruce,

Passi saneti ipso duce;

Et tu constanter recusis

235 Tolerare iniurias.

KLECHA.

Iniqua comparatio

Christi et mea passio,
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Nam Christi crux hoc praevalet,

Quod coelum ot terra habet;

240 Causa vero meae poenae Augu. dc ag.

Sunt sex modii avenae, ChrL caP- n -

Sex itidem siliginis.

lam nihil plus, iam est linis.

IM.KRAN.

Uteumue est, iam pater,

245 Ego volo adhibere

Hac in re diligentiam,

Ut habeas iustitiam.

KLECHA.

Si feceris, ero gratus

Ac tanto magis para us

250 Ad omnia tua iussa,

Quaecumque fuerint iusta."

PLEBAN.

Powiada mi Piotr wytrykusz,

I wczora nasz pan przyj z Prus

Z dzierawy swej , od Malborku

.

255 Gdzie mieszka przeszego roku;

Iby mi do niego dzisia,

Skary na kmiecie od mistrza.

A swej te rzeczy nie min,
Wspomni mu o dziesicin;

2go Mam nadziej w panie Bodze,

I swoje rzecz sprawi dobrze,

Bo si tam snad po mnie pyta.

Kiedy go wytrykusz wita.

Byci pan dobry przed laty,

2G5 Wic tych czasów nie wiem jaki,



Bo ich jesl przy dworze dosy.

Ód którycli si moe zgorszy,

Zwaszcza jestli duchem boym
Nie bdzie owiecon rozum.

PAX.

370 .lii mi nawiedzali wszytcy:

Wodarz, kmiecie, zagrodnicy,

Telko plebana nie sycha;
Nie chce swego pana writa!

\ie wiem, co si to w tern dzieje;

•_>7;> Podobno te ju pysznieje.

Chopiec, zwoaj suebników,

Niechaj bdzie kody gotów;

Pójdziem do ksidza na obiad;

Mniemam, ie mnie bdzie rad,

-_> so Bom go dawTno nie nawiedza,

Jako kiedym ztd wyjecha.

Niechaj si nam ksidz przepija:

Wszak bogata plebanija,

Dobrze plebanowi doi,

-_> 8ó Jako mówi kmiecie moi.

chopiec.

Ju, panie, sudzy gotowi,

Ale pleban u wrót stoi,

Koace we wTrota motkiem

,

A psom si ogania kosnem.

PAX.

2!to Niechaj mu rycho otworz,

A psy te niechaj ukorz.
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PLEBAN.

Dobry dzie, panie askawy,

Dawnomy was nie widali!

Bd cze" chwaa panu Bogu

,

295 I was widzimy we zdrowiu.

iw.\.

Dzikuj wam, ksze plebanie,

I tak chu macie ku mnie,

yczc mi wszego dobrego

Od Boga wszechmogcego.

3oo Sidcie podle mego boku

Na tym jaworowym stoku:

PLEBAN.

Ba sieeiby wrdy na chwil,

I te sobie odpoczyn.

Bo mi psi utarapali

305 I wieldzy i owi mali.

PAN.

Jako mi si wedy macie,

Mój plebanie, mój preacie?

PLEBAN.

Ndzna moja preatura.!

Lepszy byt leda u gbura,

sio Nili u mnie, chociam pleban:

Prostom ndznik, bo nic nie mam
W stodole nie masz co chowa;
Mógby w niej koniem harcowa,

Nie zawadziby o snopy

,

315 Czynic rozmaite toki;
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Nie trzeba ar ba o mole

Ni w komorze, ni w stodole:

Darmoby si tern zalegy,

Bo czystoby omiót wszdy.

PAN.

320 Dziwno mi, co powiadacie;

A wszak dziesiciny macie,

Kold i witopietrze;

Czegó jeszcze wicej chcecie?

PLEBAN.

Có mi po tej dziesicinie,

S25 (idy mi na kady rok minie,

Bo mi jej kmiecie nie daj,

.leszcze, gdy co rzek, aj;
Takie rzdca po folwarku

Nie da mi jej lato znaku.

3do Co si le tycze koldy,
.

Ta si popsowaa wszdy;

By nie wodarz a wytrykusz,

Prónoby po nie chodzi ju.

witopietrze to nie nasze,

585 Bo to Bzymem pachnie zawsze.

PAN.

Ba, ksie, ku prawdzie rzekwszy,

Dziwne to s jednak rzeczy,

I dawamy dziesiciny,

Nie wiedzc tego przyczyny.

pleban. .

34o Có mówicie, miy panie!

Za mao w starym zakonie
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dziesicinie dowodów,

Którem ja powiedzie gotów,

Jestli mi chcecie posucha,
345 A suchajc prawd uzna.

PAN.

Domylam si, co tu rzeczesz:

Na swój myn wod przywie chcesz:

A wszake powiadaj przedsie,

Wszak, suchajc ci, nie zgrzesz.

PLEBAN.

350 Moiesz, w ksigach wywodów,
Tak niegdy mówi do ydów: Exodi 22 et 2^.

Dziesiciny i pirwiaznki

Bdziecie nosi w dom paski;

A noszc, nie omieszkajcie,

355 Ale z ochot dawajcie.

Nie telko i kae dawa,
Ale nie da omieszkawa;

Dzi jedni omieszkawaj

,

Drudzy lepak nic nie daj.

PAN.

360 Jakie to sowo: pirwiaznki?

Powiedz jego wykad wasny,

By wyrozumieli wszytcy,

Którzy tego sucha przyszli.

PLEBAN.

Tak, panie, pirwiaznki rozmiej

:

365 Pierwsze yto, wino, olej, Deut. 18.

Takie pierwsze bydl w stadzie

1 pierwszy owoc na sadzie;
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A k temu jeszcze przycz
Kade pierworodne dzieci,

370 Bo je te ofiarowano, Levit. 12.

Ale za odkupowano;

Te dawano czasów onych

Cze weny z 'owiec strzyonych.

I.WN.

Wszak te dzi wen bierzecie,

375 Chocia owiec nie pasiecie.

PLEBAN.

Kto. nie pasie, a pa winien,

Da mu si to zna wr sdny dzie

,

Bo mu bdzie wiecznie biada,

Jestli co utraci z stada!

380 Wszytcy li pasterze musz Ezech. 3.

Paci owce swoj dusz.

PAN.

Ale telko ci duchowni?

PLEBAN.

Bd im te wieccy równi.

PAN.

To tam bdzie wielka boja.
385 Gdy przyjdzie na ze ona kazn.

PLEBAN.

Jestli czowiek sprawiedliwy,

Jako to wity Piotr mówi, 2 Petr 4-

Ledwie otrzyma zbawienie,

A có si z grzesznemi stanie,

Korczewsk i.
**
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390 A zwaszcza z przeoonemi

,

Zemi, niesprawiedliwemi ?

Tychci bdzie okrutny sd,
Wedug Salomonowych ksig,

Które zow po acinie

395 Libellus sapientiae.

Popuci tam pasterz weny,

Jestli swój urzd le peni.

Sapien. 6.

PAN.

Nu, jakokolwiek si ma rzecz,

Pumy wen na stron precz,

400 A mówmy o dziesicinie,

Jakomy poczli ninie.

Powiedze mi, ksze plebanie,

Mamli ja wierzy, albo nie,

T by tak wielki podatek

405 Z yta , z byda, z maych dziatek

,

Jakom to od ciebie sysza,

Kiedy te rzeczy wylicza?

PLEBAK.

Panie, co odemnie sysza,

Tegom ja z palca nie wyssa.

4io Ze wszytkiego, co si rodzi,

Brali czstk sudzy boy;
Tak by lud ku daniu prdki,

I z kapusty, z ruty, z mitki

Dawano czstk lewitam
,

415 Jako o tern w pimie czytam;

Tychby czasów za miech miano

By od ludzi tego chciano.

Nume. <$•

Lucae II.

Matth. 2$.
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PAN.

Ba, jaóbych si z tego nie mia
I owszembych to rad widzia,

420 Bycie od nas mitk brali,

A ry z przenic niechali;

I drudzyby tacy byli

,

Coby na to przyzwolili.

PLEBAN.

Wierze, panie, twemu sowu,

425 I wam ciko da co Bogu;

Dacieli tedy podlejsze,

A Bóg rozkaza da lepsze, ,

Jako nas Moiesz wiczy, Nume. 15.

W ksigach, w których ydy liczy,

430 Mówic: kada dziesicina

Ma by electa, optima,

Ma by prawie wybierzyczna,

Tak rana, jako pszeniczna.

Dzi mnodzy, jestli co dadz
435 Tedy to, czem sami gardz,

Mówic: daby to, pry, prze Bóg,

A co potem, woywszy w bróg,

Gdy niemasz, tylko kostrzewa,

Nierad jem gorzkiego chleba;

440 Niechaj wemie, chceli, pleban;

Nie chceli, wic mu nic nie dam.

PAN.

Lub kostrzewa, lubo kkol,

Co si upiecze , to okrój

;

Albowiem i przebieracie,

445 Przeto rzadko wytykacie.
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PLEBAN.

Onych czasów przebierano,

(Jdy dziesiciny dawano;

My ju dzi nie przebieramy,

Bo w czem przebiera nie mamy
450 Tak nastali lifdzie skpi.

I, nierzkc czci dziesitej

,

Ale czterdzieni nie daj,

A te sami nic nie maj:
A nie dziw, i si tak dzieje,

455 I ich majtno niszczeje,

Bo to idzie z tej przyczyny,

I my sobie nie yczymy,

Wic te nam pan Bóg nie yczy.

Tak e cierpim ndze wszytcy;

460 A jednak przedsi grzech maj,
Którzy dziesicin nie daj.

PAN.

Hadbych wiedzia, jako grzesz

Ci, którzy ich dawa nie chc?

PLEBAN.

Którzy dziesicin nie daj,

465 Nie inakszy sd poznaj,

Jedno jako oni wszytcy

Krystusewi krzyownicy,

Co Krystusa krzyowali,

A potem si nie uznali.

PAN.

470 A có to, ksie, powiadasz?

Krzecijany ydom równasz!
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475

PLEBAN.

Nie ja. ale Maiach ijasz

,

Maiach. 5.

Prorok zacny, jako sychasz

;

A powtarza t rzecz po nim

On doktor, wity Hieronim, Werony,

Wykadajc jego sowa:

Zgadzaj si na to oba.

PAN.

A gdy dziesiciny damy.

Co tez za poytek mamy?

PLEBAN.

480 Pisze tene prorok dalej

,

Któregomy wspominali

,

I Bóg otworzy oboki

,

A ziemie deszczem pokropi,

Da swoje bogosawiestwo,

i-sr, I bdzie wszytkiego mnóstwo;

Obrodzi si re. pszenica,

Da swoje grona winnica,

Zaje Bóg robaki wszytki,

Go rady psuj poytki;

490 Nie bdzie adna rzecz w szkodzie

Ni na polu . ni w ogrodzie.

Maiach. 2.

PAN.

Daj Boe przyszy taki rok

,

Jako to powiada prorok!

PLEBAN.

Dali pan Bóg, bdzie taki,

495 Bo tego s dobre znaki:
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yto si zimie zieleni

Lepiej ni drugdy w jesieni;

Telkoby si nam polepszy'-,

Pokutujc, ju nie grzeszy,

500 A da kademu co jego,

Bo chce pan Bóg po nas tego.

PAN.

Wdy pleban wspomina danie!

PLEBAN.

Ale jako, miy panie!

Za wy te to ominiecie,

505 Co wam winni dawa kmiecie:

Kury, jajca, rolne czynsze

I k temu podatki insze?

A kiedy czynicie wiece,

A przynios poczt kmiecie,

510 Za nie mówicie do sugi,

Który popisuje dugi:

Odbierz to, bracie, od kmieci,

A pisz, którzy nie przynieli;

Naucz ja pany chopy

515 Chodzi na wiece bez poczty!

PAN.

Wspominasz tu, ksie, poczty,

Kury, jajca, czynsz doroczny;

To my od poddanych mamy,

I si za nie zastawiamy,

520 Bronic ich od wszelkiej krzywdy,

By jej nie uznali nigdy.
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PLEBAN.

A my si Bogu modlimy,

Jakomy na to powinni;

Której tej naszej modlitwy

525 Stawacie si uczestniki;

Przeto nam macie da ywno.
Bo tak radzi spoina mio;
Te szafujemy witoci,
Sowem boem karzem zoci,

530 Napominajc ku cnocie

Kady pasterz swoje owT
ce.

PAN.

Nie wszytcy napominacie!

Drudzy te nic nie dziaacie!

PLEBAN.

Te wy nie wTszytey bronicie,

535 Jako sami dobrze wiecie;

A wszake dobry dla zego

Nie powinien cierpie tego,

Ieby go szacowano,

A midzy ze policzano.

PAN.

540 Ja tak mniemani, ksze plebanie.

I przeto w starym zakonie

Mieli ksia dziesiciny,

T wtenczas ubodzy byli;

Ale dzisia s bogaci,

545 Zwaszcza niektórzy preaci,

Takie te niektórzy mniszy,

Co maj swe miasta i wsi.
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PLRKAN.

Mieli te miasta i wnnczns.

Bodaj nie wicej ni u nas,

550 Bowiem w ziemi chananejskiej

Jozue, król izraelski.

Tak by w swym darze obfity,

I darowa na lewity

Om miast i k temu czterdzieci,

655 A kade miasto z przedmiecim

;

A wdy dziesiciny brali,

Cho tak wiele miast trzymali.

PAN.

Ksze plebanie, te przyczyny

dawaniu dziesiciny,

560 Które dotychmiast wylicza,

A sobie ku pomocy bra,

S z starego testamentu,

A przeto nie maj gruntu,

Bo ju stary zakon przeszed

565 W liczbie lat picinacieset

,

K temu pidziesit lat i dwie

Juci ssofa dziesicinie.

PLEBAN.

Wiem, i przeszed zakon stary

1 jego one ofiary.

570 Które ydom daway zna,

I si Bóg mia czowiekiem sta,

A ofiarowa swe ciao,

Aby za nas ucierpiao;

Ale dziesicina stoi

575 Jako z dawna w mierze swojej

;
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Ho oni naszy przodkowie,

A krzecijascy panowie.

Jako by wielki Konstanty,

Pierwszy cesarz krzecijaski

,

580 Takie Valentinianus, Dist. g6.

Karolns i Martianns Con*tantinus
diag. Larolus

I inszych takowych wiele. mag. VaUnt.

Ktoby je wyliczy tele,
Mar'

Ci si na to zezwolili.

:>s;> Aby dziesiciny byy
byy a d© naszych lat.

Mniemam i nie pójd nazad.

I'A.\.

A ja, ksze plebanie, mniemam.

I was w krótkim czasie min,
.-)'.»(» Bo to jest wielka niewola:

Kasze yto, nasza rola.

A wdy ksia licz snopy

Z ludzkiej, a nie swej roboty.

PLEBAN.

Za den by z was roli nie mia.

596 Ani yta. by Bóg nie da:

Bo gdy si na wiat rodzimy,

Nic z sob nie przynosimy;

Tak poddany, jako i pan 2 CoHn. 4.

Wszytko, <•<> ma. od Boga wzi:
<><»<> Przeto le z boskiego dobra

Ma by wasza rka szczodra;

Macie by miosiernemu

Da jamun, dziesiciny.

Wyznaw ajc tynito darem,

»;or> Bóg wszylkich rzeczy panem:
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610

615

Jego ziemia i poytki, Psalm. 22.

Które z ziemie id wszytki;

Przeto go z nich mamy uczci,

By ich nam raczy da uyT rzecz Salomon rozmyla,
Gdy tak w przypowieciach pisa:

Uczcij pana boga twego Prover. 3.

Z dobra przez ci nabytego.

A to jest jedna cze boska,

Gdy kto rad dziesicin da;

Dawajcie, bo dawa kae:
A kto nie da, tego skarze.

PAN.

Kae dawa, ale nie wam,
Ale ydowskim lewitam.

PLEBAN.

620 Tak jest, panie, i lewitam;

Ja te nie inaczej czytam

;

Ale ich urzd i prawo

Na nas, na kapany spado;

Ju przeniesiono kapastwo
625 Od ydów na krzecijastwo

,

Jako wity Pawe wiadczy,

Piszc do ydów w tej rzeczy

A gdy przeniesiono urzd,

acny o tej rzeczy rozsad:

630 My na ich miesce wstpili,

Nasze te s dziesiciny.

Ilcbrae. 7.

PAN.

A to kdy obrócicie,

Co na kazaniu mówicie
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I kto trzyma zakon nowy.

685 Nie jest suga, ale wolny?

Gdzie ta wolno-, gdy pacimy

Z naszej praco dziesiciny?

PLEBAN.

Kady krzecijanin wolny,

• lako wity Tawc mówi

$40 Ho Rzymianów, do (ialatów, Roma. 6.

Takie i do inszych blatów, Gala. $.

Ale wolnoci duchown,
Od Krysi nsa nam darown;
Albowiem bylimy przedtem

645 W niewolstwie. a barzo wielkiem

Grzechu
,
piekl i szatana

,

A to poszo od Jadania:

Ale potem wtóry Jadam,

Jezus Krystus, niebieski pan,

660 Z niewymownej aski swojej

Wyrwa nas z onej niewolej,

A darowa nas wolnoci
I swoj sprawiedliwoci;

Za co jestemy powinny

§56 Chwali go kadej godziny;

A wszake dla tej wolnoci

Nie wolno nam peni zoci,
Albo te tego nie paci,
Komumy co winowaci,

86'.) Zwaszcza naszym przeoonym.
Nam od Boga postawionym;

Winnimy im wyrzda cze
I dawa im to, co ich jest:

wieckim czynsze, ca, pobory,

S65 .lako do czego ma który;
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Duchownym za dziesiciny

Z oziminy i z jarzyny.

Albo jako w którym kraju.

Nie wszdzie jednako daj;
670 Wszake trzyma ten obyczaj

:

Komu co winien , temu daj

:

Sam pan Krystus to osdzi.

Który w swem sowie nie bdzi.
Rzekc: godzien wzi zapat

678 Robotnik za sw robot:

A wity Pawe aposto

Do tych sów swoje przyoy
W pierwszym licie do Koryntów

Piszc do nich wedug tych sów
(580 I który, pry, onierz walczy,

A swego myta zahaczy?

Za te pasterz pasie owce,

A mleka od nich je nie chce?

Albo któ winnice szczepi,

685 A poytku nie bierze z niej ?

I mówi tam dalej jeszcze,

Kdym to naznaczy miesce:

Którzy su otarzowi,

Z otarza maj by ywi,
c.90 Którzy prawd mówi miele.

Uczc lud boy w kociele:

Od
1

tych ywnoci czekaj,

Którym nauk dawaj.
A tak, panie, suszna to rzecz

G«5 Przeoonemu dochód mie,
Ry swój urzd peni wszytek

Baczc, i ztd ma poytek.

Lucae 10.

Cori. q.

Ibidem.
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PAN.

A kiedy przeoeni li

,

Wic im przedsie pacie mamy ?

PLEBAN.

700 Jeli li , tern onym gorzej

.

Ko nie ujd pomsty boej;

A wy dajcie, cocie winni,

Lubo te przeoeni li.

Zy te by cesarz Tyberius,

705 O którym .pisze Matheus, Matm. jj.

A to tern zy, i poganin

Za Boga chwali bawany;
A wdy pan Krystus rozkaza.

By mu kady vd trybut da;

710 A rzek tak na ich pytanie,

Które czynili o dani:

Dajcie Bogu, co jest boskie.

Cesarzewi, co cesarskie.

Rozmiej
,
panie , temu sowu

:

7ir> Co boskiego, dajcie Bogu.

PAN.

Go drugiego w tern sowie jest

Pierwej , ni dziesicinny kwest.

PLEBAN.

Prawd mówisz, panie miy!

Ale te i dziesiciny.

PAN.

720 Nie chc si temu przeciwi;

Telko si nie mog zdziwi,
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Gdy wam dziesiciny wo,
Zowiecic to c/stk bo;
Ano tego nie bierze Bóg

725 Ale wy to kadziecie w bróg.

PLEBAN.

Chcecieli co nie do nieba,

Dugiej wam drabiny trzeba!

Nie urosa taka jeszcze

W adnym boru, ani w lesie.

730 Ale my to dobrze wiemy,

I cho mieszkamy na ziemi

,

A damy co ubogiemu,

Dawamy Bogu samemu;

By te zimnej wody korczak,

735 któr nas prosi ebrak, Mattk. n>.

Przyjmie to Pan Bóg za wdziczne,

Nie przemoeszli da wicej.

Rzecze Pan Krystus w sdny dzie,

Gdy staniemy wszytcy przede:

740 Cocie dali, mili moi

Najmniejszemu ebrakowi, Matth. 25.

Tak to za wdziczne poczytam,

Bych te wanie wzi od was sam.

PAN.

To tu pan Krystus rozkaza,

745 By czowiek jamun dawa
Ubogiemu a ndznemu,
Nie bogaczowi któremu,

Jako s drudzy duchowni,

Wielkim panom w pastwie równi;

750 Wszytkiego dostatek maj,
A le tego uywaj;
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Wol obróci swe paty

Na psy, na ptaki, na szkapy,

Na czelad, na budowanie,

755 Które tu po nich zostanie

I na insze próne rzeczy,

Ni mie ubóstwo na pieczy;

Szat, pienidzy pene skrzynie;

Woa ebrak, on go minie,

760 A nie chce obaczy tego,

I to , co nazbyt , nie jego

,

Ale tych, co na woaj,
A wspomoenia daj.
On telko na czas szafarzem,

765 Bo to straci jednym razem,

Jako sami dobrze wiecie

I nas te tego uczycie.

PLEBAN.

Takowi niemiosierni

,

A w szafowaniu niewierni,

770 Albo z stali serce maj,
Albo pisma nie czytaj;

O takowych si nam czyta,

I ich Bóg z gniewem zapyta;

» Szafarzu, jako szafowa

775 Te dobra, którem tobie da?
Dawae te co ubogim,

Czyli by przeciw im srogim?

Daj liczb, któr winien da,
Bo ju nie moesz w7odowa«. Lucae 16.

780 Przeto kapani bogaci

Maj mie w czstej pamici,

Aby byli miosierni,

A w swojem szafarstwie wierni,
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Bo je k temu wiedzie wszytko

7*6 I stare i nowe pismo:

A midzy wiele inszemi

Naukami potrzebnemi

.

.Jest jedna, którm dzi preczed
Niem do ciebie, panie, szed:

790 »Vestrac manus, saoerdotes, EccUuast.

Non debent esse veloces

Ad capiendum porrecta

.

Verum ad dandum collecta .

Wasze, pry, rce, kapani,

795 Czciej maj by cigany
Ku jamuny rozdawaniu,

Nili ku pienidzy braniu.

PAN.

Otó wam zakazano bra,

A wdy sobie kaecie da!

PLEBAN.

80(> le, panie, t rzecz obaczy,

Któr tak osdzi raczy,

Bo nam nie zakazano bra,

Ale wzite prze Bóg rozda;

A kiedybymy nie brali,

805 A eóbymy rozdawali?

PAN.

Bozdawajcie z swojej prace,

Bóbcie te, wszak rce macie:

Przekupujcie ytem, sol,

A chcecieli. orzcie rol,

sio Albo wic róbcie rzemieso,

Zkdby wam poywienie szo.
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Takci jest, mili kapani!

Róbcie te ju na si sami;

Dociemy na was robili,

815 Pókimy tak gupi byli!

PLEBAN.

Nie bylicie przedtem gupi!

I owszem, by rozum zoty,

Który mieli w swojej gowie

Waszy szlachetni przodkowie:

820 Ale ju dzi gupiejecie,

Bo z nowu wiat stworzy chcecie,

A nie wszytko wedug pisma;

Nie wiem zkd wam ta myl przysza.

Nie mówi, ieby wszytcy,

825 Ale ich wdy jest po czci,

Którzy o tern zawdy stoj,

By nasiali niepokoju;

Nie taby zgoda by miaa,

Wedug sów witego Pawa, Ad Ro. 12.

830 Który zowie krzecijany

Jednego ciaa czonkami,

A tych czonków gowa Krystus,

Który w niebie króluje ju.

A wiecie, i w jednem ciele,

835 Ghocia bywa czonków wiele,

Wszake si wszytki zgadzaj,

Spoinie sobie pomagaj.

Nie rzecze noga do oka:

A co twoja za robota?

840 Bowiem czuje o tej rzeczy,

Iby jej le, by nie oczy.

Ale nie mówic szeroko,

Przeoony jestci oko

,

Korczewski. «)
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Lub duchowny, lubo wiecki;

845 Ma opatrzy swe owieczki,

By je wegna do owczarni,

Kdy jest wesele zawdy.

Przeto, panie, t rzecz obacz:

Gdybych ja mia rol ora,

850 A kiedybych owce mia pa?
Na jednej ci rzeczy przesta!

PAN.

Obaczam, i jest rzecz suszna,

Wedug onyh starych ustaw,

Da kapanom dziesit cz,
855 A sobie zostawi dziewi,

Czynic to dla tej przyczyny,

leby skonniejszy byli

Ku czcieniu witej biblijej,

A nas tern pilniej uczyli. 2 Par. y.
860 Jedno mi to jako rusza

I widzi mi si niesuszna,

I dawaj pat szlachcicy

Tym , którzy s kmiotowicy,

A chocia te s mieszczanie,

865 Ale wedy nie ziemianie.

PLEBAN.

Kogo pan Bóg raczy wyszy,
aden mu niema zawici;

I owszem, komu on yczy,

Mamy mu te yczy wszytcy;

870 Jest, panie, przypowie jedna,

A zow j apophtegma, Jsnó&tyna.

Która w sobie t rzecz znaczy,

Iemy wszytko jednacy;
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A ma si tak temi sowy,

875 Wedug tej aciskiej mowy:
»Quum Adam ligna fingeret,

Eva vero, uxor, neret,

Ecuis, obsecro, nobilis

Erat in diebus illis?«

880 Gdy, prawi, Jadam rba drwa,

A Jewa za kdziel przda,
I gdzie tam byli szlachcicy,

Gdy obadwa robotnicy?

Niemcy te to wykadaj,
885 Tak swym jzykiem sprachaj:

»Da Adam hackt' imd Eva spann,

Wer was da ein Edelmann?«

PAN.

A ju midzy nami Niemcy?

Patrzaj , bdzie ich hnet wicej

!

890 Bie, chopcze, zawoaj Niemca,

Co ze mn przyj z Królewca,

Niechaj tu przyjdzie z mym synem

Rozmawia z ksidzem plebanem;

Wszakci rozmie dobrze Niemiec

895 I niemieck, i polsk rzecz.

CHOPIEC.

Ju ja teraz, panie, id,

A natychmiast z Niemcem przyjd.

PEDAGOG.

Sake, honorande pater!

PLEBAN.

Salvus sis tu quoque, frater!

soo Polonus es, an Germanus?

f;*
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PEDAGOG.

Utriusue linguae gnarus.

PLEBAN.

Sed quae tibi est patria?

PEDAGOG.

Mons Regius in Prussia.

PLEBAN.

Auditur de illo monte,

905 Quod ex ipso ceu fonte

Emanat lerna malorum

Novorum Arrianorum.

PEDAGOG.

Ego de illis rescivi,

Propterea hinc abivi.

PLEBAN.

910 Laudo tuum consilium,

Quod vitaris contagium.

PUER.

Salve, domine curate,

Hospes vehementer grate!

PLEBAN.

Salve tu, mi puere,

915 Gratia Dei fruere!

PUER.

Si non mae perspicio,

Est antiua locutio,
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Quam tua dominatio

Observat in vocativo.

PLEBAN.

920 Tale tuum mdicium

Delectat meum animum,

Nam signum est, bon puer,

Quod tibi studia curae;

Mihi, quia sum antiuus,

925 Multum placet archaismus.

PUER.

Et mihi placet edere

Multo magis, quam ridere.

PLEBAN.

Dicito tuae parenti,

Det cibum esurienti.

PUER.

930 lam nunc ad eam venio

Ac indulgebo genio.

BABA.

Witajcie, panie, z gociny!

Juzemy przez was tyli.

PAN.

Bodaj zdrowa bya, babo,

935 W mojej wsi stara ssiado!

PLEBAN.

A mnie przywita nie chciaa?
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BABA;

Przetom ci nie przywitaa,

em si na ci rozgniewaa.

Panie miy, skar si wam,
940 I mi wymienia ksidz pleban;

- Ju to kwarta, jako mi klnie;

Ja nie wiem, czego po mnie chce

Wszytko mi t kltw straszy,

Zwonkiem zwoni, wieczki gasi,

945 A tak nie bywam w kociele,

Zkd mam szkody barzo wiele,

Bo mi mijaj powaki,

Co przedtem szy do kobiaki.

PAN.

Co to zego udziaaa?

BABA.

950 Iem troch czarowaa,

Gdym dziewk za m dawaa:

Chcc, ieby jej nie bija,

A iby si nie upija,

Bo wic ci pijani chopi

9-55 Radzi stroj dziwne fochy.

A drugm rzecz uczynia:

Strychowim oczy skazia;

Ale mu to nic nie wadzi;

Rychlej mu da pienidz kady,

960 Widzc t jego lichot,

Któr cierpi prze lepot.

PAN.

Có jeszcze powiesz drugiego

Z tego rzemiesa twojego?
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BABA.

W wilij witego Jana

965 Doiam mleko ze zwona,

Ale telko jeden szkopiec,

Bo mi nie chciao wicej ciec.

PAN.

A powiesz co wicej jeszcze,

Co zbroia na tym wiecie?

BABA.

970 Nie mam przed plebanem skrztwy,

Bo si boj wietszej kltwy.

PAN.

Nie kltwyby, babo, godna,

Ale stosa drew a ognia!

BABA.

A Boe uchowaj ognia!

975 A ja za ci prosz Boga,

Zawdy poj trzy pacierze,

By ci Bóg potwierdzi w wierze,

By tak y, jako przodkowie,

Oni cnotliwi panowie.

PAN.

980 Co mi twoja za modlitwa?

A ty ju u czarta wszytka!

Pód do pieka na swe miesce,

Ju ci wicej sucha nie chc.
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Pójd owa do kdziele,

985 A im si jej prz miele;

Widz, i tu niemasz aski,

I owszem wielki gniew paski.

Ale wdy jeszcze nie amen
W tej rzeczy z ksidzem plebanem.

PAN.

990 Ksze plebanie, o to milcz,

I klniesz bab czarownic;

Ale mi si milcze nie chce,

Ie zakl moje kmiecie.

PLEBAN.

Mistrz przyniós kltw, a ja kln,

995 A czyni to, chocia nie chc,

Bo gdybych czyni omieszka,

Srogoby mi urzd kara.

PAN.

A mistrzewi co s winni,

I si tak obiera z niemi?

PLEBAN.

1000 Duni mu od trzech lat yto,

Jego zasuone myto;

Jeszcze na tern mao mieli,

I mu myto zadziereli,

Ale, zmówiwszy si wszytcy,

1005 Stukli go, by wilka w sieci,

Ubili, za eb urwali

I sukni na nim podarli;
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Cztery dni nieborak lea,
Ni po tein biciu otrzewia.

PAN.

loio Dobrze jednak udziaali

.

I go chdogo zczosali,

Bo si przedtem nierad czosa.

Zawdy mu kwap w gowie zosta

By dopiro wylaz z brogu,

1015 Tak w gowie miewra barogu.

PLEBAN.

A có chcecie, miy panie!

Nie wrszytkich nas jednak zstanie:

Jedni le na cwelichu,

A drudzy musz na miechu;

1020 Mój tez mistrz na somie lega,

A al mi go, i krzywd ma.

PAX.

I mnie go al, nieboraka,

Mistrza, ubogiego aka,

Bo wdy jaki dobry czowiek;

1025 Rad posuy, gdym mu co rzek

I listy mi nieraz pisa,

Niem swrego pisarza mia;

Ale zkd t kltwr macie,

Któr nas czsto gniewacie?

PLEBAN.

1030 Nie zindci kltwa przysza,

Jedno z biblijej a z pisma.

Azaecie nie sychali,

Jako czyni zakon stary.
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I wycza trdowate,

1035 Nie da im mieszka w pospólstwie;

Osobno mieszka musili.

By kogo nie zarazili.

A wiecie, i grzech wielki trd,

Bo potpienie idzie ztd;

1040 Wic my takie wyczamy,
Które grzesznemi by znamy,

Iby si rychlej uznali,

A za grzech pokutowali.

PEDAGOG NIEMIEC.

W Królewcu nie wyczaj,
1045 Nic tam na kltw nie dbaj;

Prónoby tam mia kogo kl:
Nie stoi kltwa za pienidz.

PLEBAN.

Insza rzecz Niemce w Królewcu,

A insza tu na tern miescu;

1050 Tamci czyni kady, co chce;

Ale tu inaczej w Polsce;

Jest tu jeszcze u nas kara,

Stary obyczaj i wiara.

PEDAGOG NIEMIEC

Etiam in Polonia

1055 lam innovantur omnia;

Atue ita et censuras

Puto brevi cessaturas;

Sublatis autem censuris,

Erit quisque sui iuris;

i06i Erit talis Polonia,

Qualis nunc ,est Germania.



75

PLEAN.

Vos facile annuitis

Obtemperare placitis

Etiam vilis personae,

1065 Modo contradicat Romae,

Nec non doctrinis antiuis,

Onas abolere pergitis;

At non sunt nbstri Poloni

In errores ita proni

;

1070 Non illis metamorphosis

Dominatur, sicut vobis.

NIEMIEC.

Tu tribuis Germaniae

Vitium inconstantiae

;

(Jermani rnrsus Sarmatas

1075 Saepe vocant idiotas.

PLEBAN.

Cui credendum, nescio,

Nam diversum reperio;

Scribit namue Vicelius,

Homo tum doctus, tum pius,

1080 Lutherismum aperiens,

Ac hisce verbis inuiens:

Locos pauculos scripturae

Solent habere in ore;

His ereptis, nihil habent,

1085 Lutherani nudi horrent.

NIEMIEC

Haec dicit de lutheranis,

Non de omnibus Almanis:



7f>

Sed sunt complures alii

Immortalis ingenii.

PLEBAN.

1090 Da aliuod indicium.

Quod testetur ingeniuni!

NIEMIEC.

Soa librorum copia,

Quae prodit ex Germania,

Testatur de ingeniis,

1095 Non ita passim obviis;

Ubi namque tot scriptores,

Aut tam insignes doctores?

Gerte non in Polonia,

Sed in nostra Germania.

Pleban.

1100 Nolo infitias ire,

Immo placet consentire;

Gernet omnis posteritas,

Pagus, oppidum, civitas,

Quid hi doctores scripserint,

ii05 At non item qui vixerint.

PEDAGOG.

De doctrina inaudita

Louor, non de ipsa vita.

PLEBAN.

Quid prodest alta sapere

Et minus recte vivere?
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peda<;o<;.

1110 Do tibi palmam, plebano,

Atue receptui cano.

PAN.

Który któremu ustpi,

Mówic okoo tej kltwy?

PLEBAN.

Nie o kltwie mowa bya

;

iii5 Na inszwa rzecz wstpia.

PAN.

A na któr? Radbych sysza.

PLEBAN,

On swre, ja te swe powysza:
On wychwala swoje Niemce,

Ja. Polaki jeszcze wicej.

PAN.

1120 I ta mi si rzecz podoba,

(Idy swój za swoim pomaga.

A wszake, to opuciwszy,

Wrómy si, zkdemy wyszli.

PLEBAN.

O tern si pocza mowa,

ii25 I kltwa nie jest rzecz nowa,

Bo jeszcze wr starym zakonie Aug. qu. 39
Bywao kamionowanie

,

A w nowym, miasto kamienia

Kapan kltego wymienia.

vet. testamen.
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1130 I owoc wasze zwonienie

Stoi za kamionowanie

,

Kiedy na tego zwonicie

,

Który bywa w interdykcie

;

A godzienby ten, co zwoni,

1135 Iby spad a szyj zomi.

PLEBAN.

Miy panie, a có chcecie, .

Musi by karno na wiecie,

Zwaszcza o nieposuszestwo,

Kto si go dopuszcza czsto,

ii40 Albowiem to jest grzech gówny,

Ledwie jemu najdziesz równy.

Ten grzech zrzuci czarta z nieba;

Dla niego Jadam i Jewa

Musili z raju wyni precz

ii45 I wiele na wiecie cierpie;

I my te jeszcze cierpimy,

Bomy w Jadamie zgrzeszyli.

PAN.

Wic kara nieposuszestwo,

A nie zwoni na bazestwo.

PLEBAN.

1150 Jako je inaczej kara?
Ja nie mog w wie sadza,

Takie te inszy kapani,

Bo my inakszy miecz mamy:
Kltw, interdyktem, zwonem

,

ii55 Tem straszymy jako gromem.
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PAN.

Ba ju jako chcecie zwocie,

Telko pogrzebu nie brocie,

Którego wszytkim bronicie,

Gdy jest jeden w interdykcie;

lico Niechaj ten, kto winien, cierpi,

Ale nie dla niego wszytcy.

PLEBAN.

Jest koneylijum w Trydencie;

Mniemam, i tam zmianka bdzie.

O tern, co teraz mówimy,
nos By pogrzeby wolne byy,

Tamztd nauki czekajmy,

A tym swarom pokój dajmy.

PAN.

Jeszcze tym swarom nie koniec!

Masz mi, plebanie, powiedzie.

ii70 Klli te który aposto,

Gdy si poczyna nasz koció,
Jako wy to dzisia klniecie

Pany, mieszczany i kmiecie?

PLEBAN.

Wszak o tern czsto syszycie,

ii75 I wity Pawe w Koryncie i Corin. 5.

Tak jednego modzieca kl,
I te mia nad nim moc szatan

,

A dopuci drczy ciao

Aby dusza bya caa.

118O Tene te Pawe aposto,

Co niegdy rzdzi nasz koció,
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Piszc do Tymoteusza, i Timo. i.

Kaza kl Hymeneusa

I drugiego Aleksandra,

ii85 I byli bluniercy oba;

A sam wity Pawe przedtem

Zwiza je by wzem wielkim,

Takie jako i pierwszego

Modzieca koryntyjskiego;

ii90 A czyni to z tej przyczyny,

Ieby si polepszyli.

NIEMIEC PEDAGOG.

I to jeszcze may dowód

,

Ody aposto kl, a nie Bóg.

PLEBAN.

Suchaj, Niemcze pedagogu,

1195 Ju si tu przeciwiasz Bogu,

Bo co ten aposto pisa,

To od Boga w niebie sysza

,

A przeto te jego sowa
S sowa samego Boga;

120.) A nadto i sam Pan Krystus,

Jako pisze wity Matusz, Matth. ig.

Da t moc swym zwolennikom

1 kapanom, ich potomkom,

I kogo zwi na ziemi,

1205 Bdzie te w niebie zwizany;

A kltwa jestci zwizanie,

Gdy si sprawiedliwie stanie.

PEDAGOG.

A kiedy niesprawiedliwie,

Mame j nosi cierpliwie?
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PLEBAN.

i2io Ma j kady skromnie nosi,

Kto nie chce bliniego zgorszy;

A wszake wity Augustyn Aug. homil. 28.

Napomina kapany w tein,

Iby si kl nie kwapili

,

1215 Aleby si rozmylili,

By dla kwapienia swojego

Nie zaklli niewinnego.

PEDAGOG.

A kiedy zakln winnego,

Co z tego przychodzi zego?

PLEBAN.

1220 (Idy kogo kln, a jest winien,

Ma by koo tego pilen,

Iby si z kltwy wyprawi,

A tak swoje dusz zbawi

:

Bo prócz witych obcowania,

1225 aden nie wemie zbawienia,

Jako wiadczy o tej rzeczy

Pismo wite i prorocy, Ezech. 13.

Zwaszcza prorok Ezechijel, Esa. 2.

Ezaijasz i te Johel. Johei*.

1230 A przeto, miy modziecze,

Nie chciej tego way lekce

By wyrzuconym z kocioa,

Którego jest Krystus gowa

_

Bo takowy wiecznie zginie,

1235 Który ten koció ominie.

PEDAGOG.

Habeo tibi gratiam,

Korczewski. O
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Quod ex nunc uteumue sciam,

Quid valeant hae censurae,

Quae mihi non erant curae.

PAN.

1240 Ju dajcie pokój gadaniu;

Miejmy si ku dokonaniu.

Byem sam przy tern w. Krakowie

,

Gdy gadali doktorowie

W zaniku , na osobnem miescu

,

1245 O kltwie, duchownym mieczu;

A byo polskie gadanie,

Na królewskie rozkazanie.

To tam byy dziwne spory

Midzy onemi doktory!

1250 Wyszy jakmiarz trzy godziny,

Ni gadania dokoczyli;

A k temu przyszo nakoniec,

I ma by ten duchowny miecz,

Telko to przy nim zachowa,

1255 Nie leda gdzie im szermowa.

A przeto, ksie plebanie,

Cz na twoje powiadanie,

Cz na Lo, com przedtem sysza.

Juzem na twoje rzecz przysta:

12G0 Ka paci dziesiciny,

Aby te kltwy nie byy;

A bdzieli co duen kmie,

Do mnie si w tej rzeczy uciec,

Nie do pozwu, ni do kltwy,

1265 Bo lo na kmiecia strach wty;
Rychlejci si kody eknie,

Gdy go w niej posadz piknie.
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.Co si te tknie twego mistrza,

Nie omyli go zapata;

1270 I ci pijacy zuchwali,

Którzy go byli urwali,

Musz z nim uczyni zgod,

1 nagrodzi jego szkod.

PLEBAN.

Dzikuj waszej mioci
1275 Z aski i sprawiedliwocii

Zatem dobranoc

!

-r$fr-

skadacz ku swoim ksikom mówi.

Ten bdzie wasz urzd, ksiki,

Ku wypenieniu nie ciki:

Pójdziecie do libraryjej,

1280 Do ksig, do swojej druyny;

Tam bdzie gospoda wasza

W kciku, podle Warwasa.

A chocia tam ksig wielka moc,

Ony soce, a wycie noc,

1285 Wszake to nie jest nowina:

»Urtica rosae proxima«.

Jestli wam czowiek uczony

Da przygane z której strony,

Poddajcie si pod jego sd,

1290 Dopucie mu skara swój bd,
A potem si tego strzecie

,

Czego on po was mie nie chce.

Traficieli na nieuka,

A on na was srogo luka,
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1295 Za mao to sobie miejcie

.

Jego si sowam rozmiejci.

Potka si z wami orator,

Rzecze: >musia by wasz autor

Naprostszy czowiek na wiecie,

1300 (Idy tak barbaryzujecie«.

Nic na to nie odpowiecie,

Bo, i tak jest, dobrze wiecie.

Snad bdziecie w rce wzite

Tego, c% czcie pismo wite,
1305 Znocie wszytko, co wam rzecze;

Cichej gowy miecz nie siecze!

Potem, gdy upatrzycie czas,

Pójdziecie do wsi na kiermasz

I staniecie przed kocioem,

1310 Bijc plebanowi czoem;

Rzeczeli do was ksidz pleban:

» Idcie precz, bo o was nie dbam!

Mam ja ksigi z boej aski;

Za nic u mnie takie fraszki !«

1315 Ju potem dalej nie chodcie;

Do mnie si tern rychlej wrócie,

A ja was z nowu przywicz,
Wicej ni wprzód poowic,
I gdy wynidziecie zasi,

1320 Nie dacie sobie plwa w kasz.

DOKOCZENIE.

Wybijano w Krakowie, lata od Narodzenia
Boego MDLIII.



OBJANIENIA.

Donat I, 138 = elementarz; gramatyka, napisana

przez Rzymianina Donata w IV w. po Chr. ; tutaj uyto
wyrazu tego w postaci imienia pospolitego.

Justm Jonas I, 771 przyjaciel Lutra, profesor

witemberski, autor pism teologicznych.

Marchot I, 5; mowa tu o ksieczce Rozmowy,
któro mia król Salomon mdry z Marchotem gru-

bym a spronym itd. , naladowanej z niemieckiego,

a drukowanej w Krakowie 1521 r.

Merdlfer I, 626, 769, znaczy dosownie roznosi-

ciel pomiotu; pogardliwem tein imieniem autor, jak si

zdaje, chce omieszy Melanchtona, przyjaciela Lutra.

ViceMus Jerzy Niemiec
(-f 1573), napisa katechizm

lutcrski Catechisticae uaestiones i t. d. , drukowany

w Krakowie 1543 i 1549 r.

Warwas II, 1282, jest osob w dyjalogu Reja, roz-

mawiajc z Dikasem; dyjalog ten zagin: wiemy o nim

z Trzycieskiego.



SPIS WYRAZÓW
KIE ZNAJDUJCYCH SIE W SOWNIKU LINDEGO LUB TEZ POTRZEBUJCYCH

DOKADNIEJSZEGO WYJANIENIA.

(Wyrazy nieprzytoczone przez Lindego oznaczone

tu s gwiazdk).

* Czterdzienia rozm. II, wiersz 452 = jedna

czterdziesta.

Jen I, 362, 512= która; posta mska uyta tu

zamiast eskiej.

Kosnem II, 289 = koeieniem, kostnem (kijem).

Ksze I, 289 i czsto dalej = ksie. Dopeniacz dru-

giego wydania Lindego mylnie form t objania : jest ona

poprostu skróceniem ksie, jak susznie Linde powiedzia.

* Omiorzeczny w tytule — omiozgoskowy; patrz

tu Zrzek,

* Pirwiaznki , u Lindego pierwiosnki (pierwo-

ciny, istoty pierworodne).

* Po poaci I, 321 artobliwie zamiast po acinie.

* Posn If, 89 = polsn, polepn, Linde ma
polna.

* Postniejszy I, 189 = wicej poszczcy.

* Ssofa II, 567 = potrci, odj (scofa, z nie-

mieckiego zaufen).
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* Stradijota I, 270 = rodzaj ubrania: Linde ma
Iradijotka. stratijotka, sratejeta.

* Toszka, >eo mak wierc « II, 102 oczywicie =
faek, wiercimak: wyraz zkdind mnie nieznany. Linde

[a w znaczeniu kieszeni.

* Uarpa II, 304 oczywicie = poturbowa;

>równ. tarapaty.

* Watrzesz J, 756 oczywicie = gadasz, szwargo-

<z: porowa rosyjskie votlats = gada, bajdurzy:

tlakt, votlab =z gadua, klekot.

* Wybierzyczny IT, 482 = wyborowy, wybrany,

inde ma wyboryczny, wyborzyczny.

* Wyrzdaó cze II, 662 iz wyrzdza, oddawa
le; moe pod wpywem czeskiego vyUditl.

* Zrzek T, 136 =z zgoska, ze staroczeskiego srek,

-eh z= zgoska. Ztd omiorzeczny w tytule zz: omio-

loskowv.

'
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„Biblijoteka pisarzów polskich wydawnictwa Aka
demii Umiejtnoci w Krakowie" obejmuje przedruki

rzadkich utworów literatury, w jeykach polskim lub

aciskim pisanych, przedewszystkiem XVI. wieku i

przewanie takich, które nie byy wydane w Biblijot<

Polskiej Turowskiego, oraz dawne zabytki polskiej lite-

ratury dochowane w rkopisach.

Wychodzi w zeszytach niniejszego formatu zawie-

rajcych jeden tylko utwór bez wzgldu na jego obszer-

no, lub kilka utworów, ale bdto tego samego au-

tora, bdto odnoszcych si do tego samego przedmiotu.

Wydawnictwem kieruje osobny komitet zoony
z piciu czonków komisyi literackiej Akademii Umie-
jtnoci pod przewodnictwem przewodniczcego teje
komisyi. Wydawnictwo prowadzi sekretarz komitetu,

do którego naley nadsya wszelkie ksiki, rkopi>
listy itd.

Stanisaw Tarnowski Józef Korzeniowski
przewodniczcy komitetu. sekretarz komitetu.

Kraków, 13. Smolesk.
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